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RESUMO  
O presente artigo tem por objetivo analisar os dados referentes às 
mulheres vítimas de violência doméstica e de feminicídio, entre os anos 
de 2019, 2020 e 2021.Dentre os objetivos deste trabalho pode destacar 
analisar as medidas de proteção que o Estado proporciona às mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar, e como os programas de 
proteção à mulher vítima de violência podem auxiliá-las a se 
desvencilhar dessa situação degradante. Para a produção desta 
monografia foram realizadas pesquisas quantitativas e qualitativas em 
livros, artigos e sites que relatam algumas nuances do tema abordado. 
Durante a pesquisa quantitativa buscou-se dados junto ao Ministério 
Público do Piauí, Secretaria de Segurança Pública do Piauí, 
Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres, Secretaria 
Municipal de Políticas para Mulheres e as Delegacias Especializada no 
Atendimento à Mulher (Centro) com o intuito de montar o perfil 
socioeconômico das vítimas de violência doméstica. 
 
Palavras-chave: Violência doméstica, machismo e gênero. 
 

ABSTRACT 
This article aims to analyze data on women victims of domestic violence 
and femicide, between the years 2019, 2020 and 2021. domestic and 
family violence, and how programs to protect women who are victims 
of violence can help them to free themselves from this degrading 
situation. For the production of this monograph, quantitative and 
qualitative research was carried out in books, articles and websites that 
report some nuances of the topic addressed. During the quantitative 
research, data were sought from the Public Ministry of Piauí, Public 
Security Department of Piauí, State Coordination of Policies for Women, 
Municipal Secretariat of Policies for Women and the Police Stations 
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Specialized in Assistance to Women (Centro) in order to build the 
socioeconomic profile of victims of domestic violence. 

 
Keywords: Domestic violence, machismo and gender. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A luta contra a violência, principalmente doméstica, seja ela física, moral e/ou verbal 

tem sido constante. Primeiro criou-se a Delegacia Especializada da Mulher, mesmo que seja 

ainda um número bem reduzido, já que apenas 7,5% dos municípios possuem delegacias 

especializadas, segundo dados da Pesquisa de Informações básicas Municipais – MUNIC (2018); 

em seguida a Lei Maria da Penha, na qual a violência contra a mulher passa a ser reconhecida 

como um problema social e do Estado. Essa lei veio tratar essa violência com mais rigor e trouxe 

consigo punições mais severas ao agressor. No entanto, ainda é muito difícil para as mulheres 

vítimas de violência denunciar, isso porque existem outras prerrogativas como a vergonha de 

assumir para a sociedade que é agredida, além de pensarem na família e na necessidade da 

presença paterna junto aos filhos; muitas se sentem culpadas ou acham que o agressor está 

certo em puni-las pelo erro cometido, ou simplesmente porque dependem financeiramente do 

agressor.  

A questão da violência doméstica e familiar é algo tão arcaico e ao mesmo tempo tão 

presente dentro da sociedade que tem se tornado, em alguns países algo banal, chegando até 

mesmo a permear entre a “normalidade”. Em alguns países, como Índia, por exemplo, a 

violência contra a mulher é algo ainda não visto como criminal, sendo a mulher submissa ao 

machismo e sua sociedade de castas. 

A pesquisa iniciou-se, buscando a relação entre a independência financeira e a denúncia 

contra o agressor, buscando o entendimento de como a autonomia financeira feminina é capaz 

de se transformar em um instrumento de força e incentivo para que a vítima reaja à violência 

denunciando o agressor. No entanto, obtivemos algumas dificuldades na obtenção de dados 

devido a pandemia do Covid-19 e o baixo funcionamento dos órgãos públicos, o que não nos 

permitiu a coleta de dados, o que nos levou a realizar dos casos de violência contra a mulher 

entre os anos de 2019 =, 2020 e 2021. O presente artigo tem como justificativa o cenário atual, 

visto que ocorreu um aumento do número de casos de violência doméstica nos últimos anos, 

principalmente durante a pandemia do Covid-19. Neste sentido, o intuito do trabalho é fazer 
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uma reflexão a respeito dos motivos que levam mulheres a sofrerem tantas agressões dentro 

de casa e como podemos combater esse problema. 

Mesmo com a criação de Leis mais severas como a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, 

que busca punições mais duras aos agressores; a Lei 13.104/3015, Lei de Feminicídio, que 

qualifica o homicídio contra mulher como crime hediondo; o desenvolvimento de canais diretos 

de denúncias como o aplicativo Salve Maria, aplicativo parceiro da polícia na luta contra o 

feminicídio e a violência contra a mulher; número 180, uma central de atendimento à mulher, 

podemos observar que os números de casos de violência doméstica ainda não diminuíram, 

principalmente no Piauí. Em 2020, os números de mortes de mulheres aumentaram 50% 

somente na capital, Teresina em relação ao ano de 2019, segundo o relatório da Secretaria de 

Segurança Pública do Piauí. A violência doméstica é um dos problemas sociais mais antigos e 

mais delicados de se tratar, causando na vítima consequências devastadoras. 

O crescente número dos casos de violência contra a mulher e o elevado número de 

feminicídio, principalmente em Teresina, nos fazem refletir sobre o que podemos fazer para 

auxiliar essas mulheres a se “libertarem” dessa situação degradante e sobre em  qual contexto 

a mesma vivencia em seu lar, se o marido é alcoólatra e machista e sobre qual tipo de 

dependência essa vítima possui em relação ao agressor, podendo ser financeira, sexual e/ou 

emocional; ou sendo apenas medo de represálias.  

Segundo dados do Índice Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no ano de 2018 o 

percentual de homicídios dentro de casa foi de 30,4%, enquanto para homens esse percentual 

caiu para 11,2%. Em si tratando de mulheres negras ou pardas, em relação às mulheres brancas 

esse número é maior tanto dentro quanto fora do domicílio. Dentro do domicílio é de 34,8% e 

fora aumenta consideravelmente, chegando a ser 121,7% maior. 

É de suma importância ressaltarmos a influência da sociedade patriarcal e machista, 

onde faz-se a divisão social do trabalho, atividades de homens e atividades de mulheres, além 

da divisão das responsabilidades com a família, onde o pai assume a responsabilidade do 

sustento da família e a mulher da educação dos filhos e dos cuidados com o lar e com o marido. 

Todos esses fatores machistas, em que a vontade do homem é quem prevalece dentro e fora do 

lar reflete na violência doméstica, que faz com o “macho” domine a relação, creia veemente 

que a mulher é algo de sua propriedade e que apenas ele tem o direito de ir contra as regras 

sociais do matrimônio, como a traição, por exemplo. A esposa que foge a essa regra social da 
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fidelidade pode ser punida pelo marido, enquanto este pode ter quantas mulheres quiserem 

fora do casamento. O homem também se acha no direito de somente ele escolher o momento 

que o relacionamento deve acabar, quando a mulher decide pelo término da relação é, muitas 

vezes, perseguida, ameaçada, constrangida, agredida e até morta pelo ex-companheiro. 

Para um melhor entendimento a respeito da violência doméstica e familiar falaremos no 

decorrer do texto sobre como o machismo estruturante tão presente nas sociais atuais 

refletindo nos elevados índices de abusos sofrido por mulheres nas mais diferentes raças, 

classes sociais e faixas etárias, assim como o levantamento de dados dos casos de violência 

contra a mulher nos três últimos anos. 

 

2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DADOS ESTATÍSTICOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 

ESTADO DO PIAUÍ ENTRE OS ANOS DE 2019 A 2021 

 

 A violência tem se mostrado cada vez mais preocupante. Os números de casos de 

violência em todo o país só têm crescido, o que se mostra presente também na violência 

doméstica e no feminicídio, principalmente no período da pandemia pelo Covid-19, que atingiu 

seu cume em 2020. O isolamento social, o fechamento das indústrias, do comércio e a 

paralisação de praticamente todas as atividades mantiveram a população por mais tempo em 

casa, passando a conviver por mais tempo. O aumento do consumo de bebidas alcoólicas e de 

outras substâncias alucinógenas foram o estopim para o aumento da violência doméstica, além 

do afastamento da vítima de amigos e familiares, os quais poderiam servir de socorro para estas. 

Outro ponto importante que devemos pontuar é que as escolas também suspenderam suas 

atividades temporariamente, as crianças e adolescente também ficaram mais em casa, se 

tornando vítimas dessa violência. Chegamos assim à conclusão de que o lar, que era pra ser o 

seu lugar de proteção se torna um local de terror e medo. Para que se tenha uma maior 

dimensão do que realmente ocorreu utilizaremos de dados estatísticos. 

 De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2021, no qual faz 

menção aos anos de 2019 e 2020, em todo o Brasil ocorreram no ano de 2019, 3.966 homicídios 

no sexo feminino, dentre os quais 1.330 foram de feminicídio. No ano seguinte este número 

sofreu uma leve queda, descendo para 3.913 casos de homicídios no sexo feminino. Já para o 

feminicídio houve um aumento em relação à 2019, subindo para 1.350 casos. Pode-se observar 
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um crescimento no número de casos no ano de 2019, período do ápice dos casos de Covid-19 

e, consequentemente do isolamento social, momento em que registrou-se um crescimento 

elevado dos crimes de violência doméstica e familiar e feminicídio. Em 2020 notou-se uma 

pequena queda nos números, posto que foi o ano que se iniciou a retomada das atividades, 

principalmente reabertura do comércio e o retorno gradativos das atividades industriais, antes 

paradas, assim como o retorno das instituições de proteção à mulher vítima de violência. 

Conforme mostra o gráfico abaixo: 

 Com base no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, ainda é possível realizar 

um levantamento a respeito das tentativas de homicídios sofrido por mulheres em todo o Brasil, 

inclusive com dados do Estado do Piauí. Em todo o país foram contabilizados 4.893 tentativas 

de homicídios em mulheres, destes 184 foram no Piauí. No ano de 2020, foram contabilizados 

4.338 tentativas, dos quais 131 no estado. Ainda podemos mencionar as tentativas de 

feminicídio. No Brasil, em 2019 contabilizou-se 2.023 ocorrências, enquanto que em 2020 foram 

1.943. Referindo-se ao Piauí foram contabilizados em 2019 80 tentativas de feminicídio e 59 no 

ano seguinte.  

 Mais à frente realizaremos a análises dos dados de maneira cronológica, para que 

observando ano após ano, de acordo com fontes da Secretaria Estadual de Segurança. No ano 

de 2019, 73,53% das Mortes Violentas Intencionais (MVIs), na capital, ocorreram com uso de 

arma de fogo, sendo 94,62% contra homens e 5,38% contra as mulheres. Quando observa-se as 

MVIS apenas em mulheres, houve uma redução de 3,57% em relação ao ano anterior. 

 
Gráfico 1 – MVIs para a capital – 2019 

 
Fonte: Núcleo de Estatística e Análise Criminal – SSP/PI – NUCEAC 
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Para que se entenda melhor os casos de MVIs com vítimas do sexo feminino no Piauí, 

pode-se fazer uma análise no período de 2019 a 2021. Em 2019 registrou-se 51 casos, sendo 11 

na capital e 40 no interior. Em 2020, o número subiu para 62 casos, ocasionando um acréscimo 

de 82,26%, com 17 casos na capital e 45 no interior. No ano seguinte registrou-se 57 casos, 

sendo 24 na capital e 33 no interior. 

 

Gráfico 2 – MVIs – Vítimas do sexo feminino de 2019 a 2021 

 
Fonte: Núcleo de Estatística e Análise Criminal – SSP/PI – NUCEAC 

 
No gráfico a seguir será explanado os casos de feminicídio no Estado do Piauí e na capital 

também no período de 2019 até 2021. No ano de 2019, ocorreram 29 casos de feminicídio, 

sendo 5 casos na capital e 24 no interior do estado. Em 2020, registrou-se 31 casos, 6 em 

Teresina e 15 no interior. Já em 2021, foram registrados 26 casos, sendo 10 na capital e 16 no 

interior. 

 
Gráfico 3 – Vítimas de feminicídio de 2019 a 2021 

 
Fonte: Núcleo de Estatística e Análise Criminal – SSP/PI – NUCEAC 
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Pode-se analisar que em 2020 houve um aumento do número de casos de Mortes 

Violentas Intencionais e do número de feminicídio. Um ponto que se pode considerar é o fato 

de que este ano foi o ápice da pandemia e do isolamento social, onde a maior parte da 

população passou a conviver por mais tempo e o lar, que era um lugar de segurança passa a ser 

um lugar de violência, medo e terror. Com o isolamento social muitas instituições de apoio à 

mulher vítima de violência, como igrejas, escolas, creches e entidades de serviço de proteção 

social voltaram suas atividades para o cuidado com as vítimas do Covid–19, o que dificultou a 

busca por ajuda dessas mulheres vitimizadas pela pelo machismo e, consequentemente pela 

violência doméstica. Outro fator que impossibilitou ou dificultou foi o afastamento da vítima em 

relação à família e amigos, pessoas que também protegê-las ou as quais poderiam ajudá-las na 

busca por ajuda. 

 
No âmbito relacional, o maior tempo de convivência com o agressor é crucial. Ademais, 
ao se reduzir o contato social da vítima com amigos e familiares, reduzem-se as 
possibilidades de a mulher criar e/ou fortalecer uma rede social de apoio, buscar ajuda 
e sair da situação de violência. A convivência ao longo de todo o dia, especialmente 
entre famílias de baixa renda vivendo em domicílios de poucos cômodos e grande 
aglomeração, reduzem a possibilidade de denúncia com segurança, desencorajando a 
mulher a tomar esta decisão. (MARQUES, 2020. p. 2). 
 

Segundo Albuquerque e Aguiar (2021), relatam que o maior número dos casos de 

assassinatos contra as mulheres no Piauí foi cometido dentro de casa, mesmo sem morar com 

o infrator, sendo estes, muitas vezes pessoas próximas como por exemplo, ex-companheiro, 

parentes e/ou conhecidos. Este fato causa mais uma reflexão a respeito do machismo e do 

sentimento de posse que o homem possui em relação a figura da mulher. Há anos a mulher é 

educada para ser submissa ao homem e este em contraposição sente-se “dono” do corpo desta, 

acreditando poder até mesmo matá-la, justificando com os motivos mais fúteis (não aceitando 

o fim do relacionamento e a escolha de um outro companheiro, por exemplo) e acreditando 

que nenhuma punição lhe será dada, o que acontece comumente. 

 
Mesmo quando o assassínio de mulheres por homens pode ser tipificado como 
homicídio qualificado, os matadores permanecem, geralmente, impunes. O fato de ser 
gigantesco o número de assassinos de mulheres que são absolvidos pela justiça oficial 
incentiva esse tipo de “justiça” praticada pelas próprias mãos. Isto deriva do fato de 
que o adultério, embora legalmente seja considerado crime para ambos os cônjuges, 
na verdade, só constitui ato criminoso quando praticado por mulheres. (SAFFIOT, 2001, 
p. 35). 
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De acordo com dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí – SSP/PI, no 

ano de 2020 ocorreram 61 casos de MIVs, desses 31 foram qualificados como feminicídio, com 

média de 2,6 casos por mês. Em sua maioria eram mulheres negras, com casos registrados em 

todas as faixas etárias, adultas e sem curso superior, posto que, Segundo o levantamento da 

SSP/PI, no ano de 2020 apenas uma mulher vítima de feminicídio possuía curso superior. 

 
M2 morreu no mês de abril, na capital, na fase mais intensa do distanciamento social, 
e não coabitava com o autor do assassinato. Morava em um condomínio de 
apartamentos e foi assassinada pelo ex-companheiro – homem branco, 35 anos - com 
quem tinha uma filha criança, que presenciou a cena do crime. O autor do assassinato 
conseguiu adentrar no condomínio, arrombou a porta da residência da vítima e 
consumou o crime com várias perfurações de faca, na cozinha da casa. Constava nos 
registros que M2 estava iniciando um novo relacionamento dias antes do assassinato. 
O autor acabou falecendo, horas depois, em um acidente de trânsito. (ALBUQUERQUE; 
AGUIAR, 2021, p. 177) 

 

Logo abaixo pode-se observar a tabela com os parâmetros de raça e faixa etária das 

vítimas de feminicídio no Piauí no ano de 2020, no qual podemos observar que a maioria das 

vítimas são negras com idade entre 20 e 29 anos. 

 
TABELA 01 - Tabela de referência cruzada raça e faixa etária das vítimas de feminicídio em 2020 

 
Fonte: Artigo: Feminicídios e intersecções: refletindo sobre o contexto do Piauí, construído a partir de dados da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí - SSP/PI     

 
De acordo com o anuário, o Piauí está entre os estados com os maiores índices de 

feminicídio, registrando um aumento no número de casos entre os anos de 2019 e 2020, ápice 

da pandemia, momento muito delicado para as famílias, principalmente no aspecto financeiro, 

onde várias pessoas ficaram desempregadas e não souberam como lidar com toda essa 

dinâmica de desemprego, de maior tempo de convivência e de maior consumo de drogas lícitas 
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e ilícitas. Além da situação feminina, que passou mais tempo cuidando da casa e dos filhos, 

muitas delas cuidando ainda de terceiros, como idosos da família. Baseados nos dados SSP/PI, 

79% dos casos de MIVs registrados no Piauí no ano de 2021 foram de pessoas pardas com faixa 

etária entre 15 e 29 anos. Mulheres adultas, com idade entre 25 e 39 anos somam 40% dos 

casos de MIVs registrados no Piauí no mesmo ano. 

 
Na dimensão individual, podem ser estopins para o agravamento da violência: o 
aumento do nível de estresse do agressor gerado pelo medo de adoecer, a incerteza 
sobre o futuro, a impossibilidade de convívio social, a iminência de redução de renda 
– especialmente nas classes menos favorecidas, em que há grande parcela que 
sobrevive às custas do trabalho informal –, além do consumo de bebidas alcoólicas ou 
outras substâncias psicoativas. (MARQUES, 2020, p. 01). 

 
Gráfico 4 – Cor da pele e faixa etária das vítimas de MVIs em 2021 

 
Fonte: Núcleo de Estatística e Análise Criminal – SSP/PI – NUCEAC 

 
Os índices de MIVs, dentre eles os casos de feminicídio têm crescido constantemente em 

todo o país, inclusive no Piauí, mesmo com todas as reformulações de leis e programas de 

proteção dezenas de mulheres morrem no estado, vítimas do machismo e da condição de ser 

mulher. 

No Brasil, como pode-se analisar, de acordo com o anuário de 2020, lançado em 2021, 

que a maior parte das vítimas de feminicídio, ocorreu de forma quase que igualitária em 

mulheres com faixa etária entre 18 a 24 anos e 25 a 29 anos. Já nos outros tipos de homicídios, 

o maior número está entre mulheres jovens, com faixa etária entre 18 e 24 anos. Referindo-se 

o Piauí, segundo dados da SSP/PI a maioria das vítimas eram mulheres adultas, negras e pobres.  
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O Piauí apresentou percentuais acima da média nacional: aumento de 11,2% dos casos 
de feminicídio (2018-2019) e proporção de 63% de feminicídios em relação ao número 
total de homicídio de mulheres, 2ª posição no país, perdendo apenas para o Amapá, 
que apresentou proporção de 63,6%. O Anuário apresenta um perfil predominante, 
nos casos de feminicídios, que também se manifestam no Piauí: arma branca como 
principal instrumento utilizado, residência como local predominante do assassinato, 
companheiro/ex-companheiro como autor dos assassinatos na maioria dos casos, 
maioria de mulheres negras e pobres entre as vítimas. (ALBUQUERQUE; AGUIAR, 2021, 
p. 172). 
 

Gráfico 5 – Vítimas de feminicídio e demais MIVs de mulheres por faixa etária (Brasil – 2020) 

 
Fonte: Análise produzida a partir dos microdados dos registros policiais e das Secretarias estaduais de Segurança 

Pública e/ ou Defesa Social. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020 (Anuário – 2021) 
 

O perfil racial das vítimas de MIVs apresenta uma diferença considerável entre as 

mulheres negas e brancas, tendo as primeiras em sua maioria dos casos. Os casos de feminicídio 

em mulheres negras somam 61,8% enquanto que mulheres registram 36,5%. entre as vítimas 

dos demais crimes, permanece essa diferença assustadora entre mulheres brancas e negras, 

tendo registrados 71% nestas, enquanto que mulheres brancas somam apenas 28%. 

 
Gráfico 6 – Vítimas de Feminicídio e demais MIVs de mulheres por cor/raça (Brasil, 2019 a 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Análise produzida a partir dos microdados dos registros policiais e das Secretarias estaduais de Segurança 
Pública e/ ou Defesa Social. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020 (Anuário – 2021) 
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A maior parte dos casos de feminicídio acontecem dentro do domicílio da vítima, com o 

autor nem sempre sendo coabitante, mas alguém conhecido da vítima ou possuir um vínculo 

próximo, podendo ser o companheiro ou ex-companheiro, utilizando a arma branca como 

principal instrumento para cometer o crime. Ao relacionarmos os instrumentos utilizados pode-

se citar em primeiro lugar a arma branca, como já citado anteriormente. 

 

3 LEIS E PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

 

As primeiras medidas tomadas para que se protegesse a mulher da violência doméstica 

e familiar foram as mudanças nas leis. Por muito tempo os homens espancavam, maltratavam, 

estupravam, gritavam, xingavam, utilizavam de toda a maldade e força física para agredirem as 

mulheres. Com as mudanças na legislação e a criação de emendas e leis mais severas, mais 

punitivas e voltadas realmente para a proteção da mulher vítima de violência. Pode-se discorrer 

sobre algumas destas leis e/ou decretos logo adiante: 

a) Lei Maria da Penha (11.340/2006): entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, 

com o intuito de punir e coibir a violência doméstica e familiar em todo o Brasil. É considera 

uma das leis mais severas e de maior combate à violência contra a mulher em todo o mundo. A 

lei recebeu esse nome como uma forma de homenagear a Sra. Maria da Penha da Maia, 

agredida durante muitos anos pelo marido, até que em uma dessas agressões Maria da Penha 

ficou paraplégica; 

b) Lei do feminicídio (13.104/2015): entrou em vigor no dia 09 de março de 2019, 

qualificando assassinato de mulheres como crime hediondo (crime que por sua natureza causa 

repulsa, é inafiançável e não possui direito de liberdade provisória); 

c) Lei 13.641/18: torna crime o não cumprimento das medidas protetivas em vigor pela 

Lei Maria da Penha; 

d) Lei 13.642/18: torna a Polícia Federal responsável pela investigação de crimes 

relacionados a divulgação de mensagens de conteúdo misógino, ou seja, com palavras de ódio 

contra a mulher; 

e) Lei 13.718/18: essa lei é uma alteração do Decreto de n° 2.848 de 1940 e tipifica os 

crimes de importunação sexual e de divulgação de cenas de estupro, tornando incondicionada 
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a ação penal de crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis, 

aumentando a pena em casos de estupros coletivos. 

f) Decreto n° 7.958/2013: datado de 13 de março de 2013, segundo o código penal 

“estabelece quais são as diretrizes para um atendimento humanizado das vítimas de violência 

sexual, realizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS e profissionais da segurança pública”. 

A partir de toda a preocupação por parte das redes que lutam contra a violência 

doméstica e familiar, como grupos feministas e religiosos, e as leis cada vez mais voltadas à 

proteção das mulheres, as autoridades dos governos federal, estaduais e municipais se viram 

cada vez mais pressionados a gerar meios de apoio a essas mulheres, foi quando criou-se os 

mais variados órgãos e entidades, com o intuito único e exclusivo apoiar as mesmas, tanto de 

forma social quanto psicológica. 

No ano de 2018 o Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria Estadual de 

Segurança, lançou o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher tendo como 

bases orientadoras: 

 
A participação social ou a visão da comunidade sobre a violência contra a mulher, 
estatísticas criminais na perspectiva da violência doméstica e três dos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável – ODS: OBJETIVO 5. Alcançar a igualdade de gênero e 
empoderar mulheres profissionais de segurança pública; OBJETIVO 11. Tornar as 
cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e 
OBJETIVO 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis. (PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO 
À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, p. 3). 
 

Uma ferramenta muito importante contra a violência doméstica é o aplicativo “Salve 

Maria” utilizado tanto pela comunidade, quanto pelas polícias. 

 
O funcionamento do aplicativo se dá em duas modulações de acesso: comunidade e 
organizações policiais. A comunidade acessa três botões: a) Pânico: modelado como 
chamada de emergência. O simples “apertar” envia à unidade policial a geolocalização 
da chamada para a unidade mais próxima que se desloca ao local do fato; b) Denúncia: 
tomou como paradigma o Disk 180, porém com alterações que permitissem a 
investigação policial, ou seja, foram inseridas inferências de cunho jurídico-penal na 
perspectiva de um registro qualificado na modelagem policial. Dessa forma, modelou-
se o botão com um formulário contendo inúmeros campos atinentes ao fato, autoria e 
vítima assim também a possibilidade de se fazer juntar à denúncia arquivos contendo 
fotos, vídeos e áudios para que a unidade policial pudesse expedir Ordem de Missão 
Policial e iniciar as investigações; c) Instruções de Uso: orienta o (a) usuário (a) sobre o 
funcionamento do aplicativo e traz noções sobre as violências perpetradas em face de 
mulheres: física, psíquica, moral, patrimonial e sexual, nos termos da Lei nº. 11.340/06. 
(PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, p. 14). 
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De acordo com dados da Delegacia Virtual do Piauí, entre os meses de março e junho de 

2020 o Aplicativo Salve Maria registrou 263 casos de violência doméstica, o que significou um 

aumento de 83% em relação ao ano de 2019, que registrou 143 casos no mesmo período. Esse 

crescimento do número de denúncias através do aplicativo se dá devido o isolamento social 

pelo Covid-19, o que dificultou o acesso de mulheres às delegacias de forma presencial. 

Desde 2017 a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (CMPM) 

passou a funcionar como Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (SMPM), 

tornando-se uma de suas funções “promover políticas públicas em prol das mulheres de 

Teresina, desenvolvendo ações de proteção às vítimas de violência doméstica, familiar e de 

gênero”. 

A SMPM criou o CREG – Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência 

Esperança Garcia, que “atende mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero, 

residentes na cidade de Teresina, com idades entre 18 e 59 anos., oferecendo assistência jurídica 

social e psicológica, além de cursos de capacitação profissional” em parceria com a Fundação 

Wall Ferraz (instituição na qual fornece cursos   de capacitação e vagas de empregos). Outro 

programa do CREG é Guarda Maria da Penha, onde “as mulheres assistidas pela instituição que 

possuem Medida Protetiva são monitoradas pela Guarda Municipal, o que contribui para a 

proteção da mesma”. 

Outro órgão governamental que busca auxiliar mulheres vítimas de violência  doméstica 

é Coordenadoria Estadual de Políticas para Mulheres – CEPM, que possui uma rede de serviços 

em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade e/ou vítimas de violência, dentre os quais 

podemos citar: 

a) Centro de Referência Francisca Trindade: “realiza orientação psicológica, social e 

jurídica às mulheres vítimas de violência, além de fortalecer as redes de enfrentamento à 

violência nos municípios do Piauí”; 

b) Casa Abrigo “Mulher Viva”: inaugurada em 8 de março de 2004, tem capacidade para 

atender vinte pessoas por vez, incluindo mulheres e crianças; mantida pela SASC – Secretaria 

Estadual de Assistência Social, a Casa Abrigo acolhe mulheres vítimas de violência e seus filhos 

que estão sob ameaça, oferecendo-lhes atendimento integral. A instituição tem por objetivo 

“atender mulheres em situação de violência, podendo ser ela física, sexual e/ou psicológica, sob 

grave risco de vida, acompanhada de seus filhos menores de 12 anos e não possuem um lugar 
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seguro para ficarem. A Casa oferece a essas mulheres acompanhamento psicológico, atividades 

culturais, cursos de capacitação, acompanhamento pedagógico e serviços de saúde. Para que a 

mulher vítima de violência seja assistida pela instituição, esta deve ser encaminhada por uma 

das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher – DEAMs, Centro de Referência à 

Mulher Francisca Trindade, Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência/Defensoria Pública. 

A Casa Abrigo funciona 24 h por dia, inclusive aos finais de semana e sua localização é mantida 

em sigilo para a proteção das vítimas.  

c) Patrulha Maria da Penha: o serviço passará a atuar a partir do deferimento da Medida 

Protetiva de Urgência pelo Poder Judiciário, destinando-se a atender especificamente os casos 

que a Lei Maria da Penha considera violência contra a mulher. O serviço, tem como objetivo 

“oferecer acompanhamento preventivo periódico e garantir maior proteção às mulheres vítimas 

de violência que possuem medida protetiva de urgência vigente. O acompanhamento ocorre 

através de visitas periódicas a fim de fiscalizar se as medidas protetivas estão sendo cumpridas 

pelo agressor. 

A CEPM também possui projetos que auxiliam a mulher vítima de violência doméstica e 

familiar, os principais são: 

a) Ferramenta Vamos: “O objetivo da ferramenta é promover o questionamento das 

normas sociais geradoras das desigualdades entre homens e mulheres e das violências que 

resultam dessas desigualdades, através de uma abordagem é participativa e lúdica, incluindo 

jogos e dramatizações, com o objetivo de promover o questionamento e a mudança de normas 

e comportamentos violentos, prevenindo assim, a violência contra as mulheres”. 

b) Teias de direito: é um projeto de capacitação para os profissionais da Rede de 

enfrentamento/Atendimento às Mulheres de Vítimas de Violência. 

c) Elas empreendem: “tem por objetivo fomentar a autonomia econômica e financeira 

das mulheres piauienses, promovendo igualdade de gênero no mercado de trabalho e o 

fomento dos negócios através da realização de Oficinas de Capacitação de Mulheres Líderes 

Empreendedoras e Cursos de Formação Profissional”. 

d) “Ei mermã”, você não está sozinha: visa alertar a população a respeito do 

funcionamento dos serviços de combate à violência contra a mulher no período de isolamento 

pelo Covid-19. Para facilitar a comunicação dessas mulheres, a CEPM disponibilizou um número 
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de whatsapp (86 9933-0809) para que haja comunicação direta com o Centro de Referência 

Francisca Trindade através de mensagens de texto e/ou de áudio. 

e) Unidades Móveis de atendimento: são ônibus destinados a áreas de difícil acesso e 

são adaptados para o atendimento às mulheres vítimas de violência. Em cada uma dessas 

unidades acompanha uma equipe de assistência e orientação jurídica, social e psicológica, 

podem ser incluídos também serviços de saúde, segurança, justiça, acolhimento, capacitação, 

serviço social e assistência social. O “ônibus lilás”, iniciou suas atividades em agosto de 2021 

chegou a atender 35 municípios até o final do ano, realizando atendimento a mais de 5 mil 

mulheres até o mês de novembro por todo o estado do Piauí. 

d) Qualifica mulher: é um programa do Governo Federal, que busca qualificar mulheres 

empreendedoras, através de cursos de educação financeira; marketing digital; inovação em 

tempos de crise, principalmente neste período de pandemia; palestras sobre empoderamento 

feminino; como realizar venda online em parceria com o “Mercado Livre”; dentre outras. O 

público-alvo iniciou-se por mulheres vítimas de violência e depois expandiu-se para mulheres 

de baixa renda. As aulas são ministradas através de vídeo aulas, onde a coordenadoria realiza 

uma parceria com o Município; este disponibiliza uma escola e um técnico de informática para 

orientar as mulheres em sala durante o curso. Até o mês de janeiro de 2022, o projeto já havia 

atendido cerca de 31 municípios em todo o estado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Piauí está entre os estados brasileiros com os maiores índices de violência doméstica 

e feminicídios. No ano de 2019, o estado chegou a registar 51 casos de MIVs, subindo para 62 

no ano seguinte. Os casos de feminicídio também aumentaram de forma assustadora, 

registando-se em todo o estado o ano de 2019, 29 casos; em 2020, 31 casos e em 2021, 26 

casos. A maioria das vítimas eram mulheres jovens, negras e pobres.  

Um dos objetivos deste trabalho é analisar os programas de proteção à mulher vítima 

de violência doméstica e familiar. Pôde-se observar que a SMPM e CEPM atuam de maneira 

bem parecida, propiciando apoio judicial, psicológico e social às vítimas. A “Casa Abrigo” pode 

ser citada como um dos mais eficientes projetos, posto que abriga mulheres que estão medida 

protetiva e não possuem um lugar seguro para se afastar do agressor, podendo ficar com esta 
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os filhos com idade de até 12 anos. O endereço da “Casa” é mantido no mais absoluto sigilo, 

possuindo conhecimento apenas as pessoas que estão diretamente ligadas à instituição.  

Uma fragilidade encontrada nos meios de proteção se refere justamente às medidas 

protetivas e o distanciamento obrigatório entre o agressor e vítima, quanto este é determinado. 

Não existe no Brasil uma maneira eficiente de se monitorar se a medida está realmente sendo 

cumprida, se o agressor realmente se afastou da vítima, mesmo que entre os programas haja 

um específico onde a guarda municipal fica incumbida de realizar rondas constantes para a 

verificação do respeito ao distanciamento. Muitas das vítimas de feminicídio foram mulheres 

que já haviam denunciado o agressor e mesmo assim foram assassinadas. 

Outra fragilidade observada é quanto a escolaridade e capacitação dessas mulheres. 

Grande parte dos cursos ofertados são em parceria com a Fundação Wall Ferraz, mas nada que 

seja realmente pensado em prol das mulheres em situação de violência, com exceção de um 

fornecido pelo Governo Federal em parceria com o Estado e Municípios. Mas nada voltado 

exclusivamente a elas e nenhuma parceria com empresas privadas para inserção destas no 

mercado de trabalho, visto que muitas que não possuem renda fixa e estão na linha de pobreza.  

Podemos concluir que existem vários agravantes em relação a violência doméstica e 

familiar, o que vai desde a “normalização” da violência, passando pela precariedade das 

medidas de proteção, mesmo com a implementação de leis mais rígidas e severas como a Lei 

Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, tidas como as mais eficientes em todo o mundo e as 

frágeis ferramentas de proteção. Quando a mulher é vítima de violência e recebe a medida 

protetiva, não é o agressor quem sai de casa, na maioria das vezes, mas sim a vítima. Não existe 

nenhuma maneira verdadeira fiscalizadora do respeito às medidas de distanciamento entre 

agressor e a mulher agredida, sendo no Brasil, a Medida Protetiva nada mais que um pedaço de 

papel assinado por um juiz, que para muitos homens movidos pelo machismo e sentimento de 

posse não tem valor algum. Quando a vítima depende financeiramente do companheiro se 

torna ainda mais difícil de se libertar da situação de violência, sendo que não há nenhuma 

medida de apoio financeiro a essas mulheres.  

Sem contar ainda que, quando se refere à violência doméstica e familiar pode-se citar 

vários tipos, não sendo unicamente a física, mas também psicológica, moral, sexual e 

patrimonial, cada um com sua peculiaridade e trazendo consigo uma consequência para a 
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vítima, cada um necessitando de um atendimento especializado. A rede de proteção à mulher 

vítima de violência requer muito mais que leis e projetos, requer ainda mais atitude. 
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